
 
Vuoden 2012 parhaiden  

ocicattien valinta 

 
 

Vuoden 2012 parhaiden ocicattien valintaperusteet 
 

Vuoden aikuinen uros  Vuoden aikuinen naaras  Vuoden kastraattiuros  Vuoden kastraattinaaras  

Vuoden nuori   Vuoden pentu   Vuoden siitosuros Vuoden siitosnaaras 

Vuoden kasvattaja  Vuoden veteraani  Vuoden diluutiokissa  Vuoden hopeakissa 

 

Lähetä oheinen lomake tai sen kopio sekä liitteenä kopiot kissasi ulkomaisista arvosteluseteleistä. Arvosteluseteleistä  

on käytävä ilmi kissan nimi ja näyttelyn paikka sekä päivämäärä.  

 

Tuloslomakkeen on oltava perillä viimeistään 8.2.2013. 
 

Eija Välipirtti-Sillanpää, Juuselankatu 24 B 12, 38210 Sastamala 

puh. 040 – 561 28 62, e-mail: embrace03@gmail.com 

 

Myöhästyneet ja puutteelliset lomakkeet hylätään. 

 

 Pistetaulukko:  Näyttelykohtaiset lisäpisteet: 

 Kategorian paras uros 130 Scandinavian Winner; 2 lisäpistettä, World Winner; 3 lisäpistettä 

 (KPA, KPK, KPN, KPP) + näyttelykohtaiset lisäpisteet Ulkomaisille tuloksille ei lasketa erikseen lisäpisteitä. 

 Kategorian paras naaras 130  

 (KPA, KPK, KPN, KPP) + näyttelykohtaiset lisäpisteet Valittaessa vuoden aikuista ja vuoden kastraattia otetaan 

 Tuomarin paras 110 huomioon 5 kansainvälistä näyttelyä kotimaassa tai  

 (TP) + näyttelykohtaiset lisäpisteet  ulkomailla. Vähintään kolmen näyttelyn tulokset tulee 

 Värin paras 100 olla Suomesta. Valittaessa vuoden nuorta ja pentua otetaan 

 CACS, CAPS, KM lk 1 & 2 97 huomioon 3 kansainvälistä näyttelyä kotimaassa tai  

 CAGCIB, CAGPIB 96 ulkomailla. Vähintään kahden tuloksen tulee olla Suomesta.  

 CACIB, CAPIB 95 Tulosten ollessa tasan ratkaistaan keskinäinen järjestys 

 CAC, CAP 93 seuraavan tuloksen mukaan. 

 Excellent 1 (EX 1)  90 

 Excellent 88 Valittaessa vuoden diluutio- ja hopeaocicattia otetaan huomioon  

 Oikein hyvä (OH) 76 5 tulosta vuoden ajalta riippumatta missä luokassa ne on saavutettu. 

 Hyvä (H) 61 Tulosten ollessa tasan ratkaistaan keskinäinen järjestys 

 EVA, diskaus, värin muutos 0 seuraavan tuloksen mukaan. 

 

 Veteraanit:  Siitoskissoilla otetaan huomioon 3 eri jälkeläisen tulos. 

 Kategorian paras  25 Yhden jälkeläisen tulee olla tuloksen saavutettuaan alle 2 –vuotias. 

1. paras uros / naaras 20 Kasvattajilla otetaan huomioon 5 eri kasvatin tulos, joista kahden  

2. paras uros / naaras 15 kasvatin tulee tuloksen saavutettuaan alle 2 –vuotias. 

3. paras uros / naaras 10 Ulkomaisista näyttelyistä lähetetään arvosteluseteleistä kopiot 

4. paras uros / naaras 5 täytetyn tuloslomakkeen kanssa. 

5. paras uros / naaras 0  

   

 

 
Jos kissallasi ei ole säännöissä mainittua viittä tai kolmea tulosta ei se  

suinkaan estä osallistumista. 

Jos on kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä Eijaan! 


